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AUTORIZAÇÃO 
 
 
 Estando cumpridas as formalidades previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, AUTORIZO a abertura 
do procedimento licitatório para registro de preços para Contratação de Empresa Especializada para prestação 
de serviços de  mão de obra de  reestruturação e instalação de pontos de internet com instalação e cabeamento 
e confecção de redes de distribuição, das unidades de saúde deste município conforme solicitação em anexo e 
em atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, declaro 
que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
Processo Licitatório nº 060/2021 - Pregão Presencial por Registro de Preços nº 027/2021 

O MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o no. 
17.694.852/0001-29, com sede à Rua Ataliba Pereira,99 – Bairro Centro – Buenópolis/MG – CEP: 39.230-000, 
Inscrição Estadual Isento; por meio do seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, legalmente designados pela 
Portaria Municipal nº. 059/2021 de 01 de fevereiro de 2021, torna público que, na data, horário e local abaixo 
assinalados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial por Registro de Preços autuado sob o nº. 
027/2021 que tem como Objeto a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de mão de 
obra de reestruturação e instalação de pontos de internet com instalação e cabeamento e confecção de redes de 
distribuição, das unidades de saúde deste município, com critério de julgamento de Menor Preço Unitário, nos 
termos das especificações constantes no Termo de Referência, nos termos da Lei Federal no. 10.520/02, da Lei 
Complementar no. 123/06, e pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações; e demais normas 
legais aplicáveis, pelos princípios regedores da atividade administrativa e pelo disposto neste presente edital de 
chamamento e os seguintes anexos: 
Anexo I – Relação de Itens a serem licitados 
Anexo II – Declaração de que Cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação 
Anexo III – Modelo de Proposta 
Anexo IV – Declaração de que se encontra Desimpedido de Licitar 
Anexo V – Declaração de que não Emprega Menor de Idade 
Anexo VI – Modelo de Credenciamento 
Anexo VII – Termo de Referência  
Anexo VIII – Ata de Registro de Preços 
Anexo IX – Declaração. 

Os envelopes, contendo as Propostas de Preços e os “Documentos de Habilitação” definidos neste Edital 
e seus anexos, deverão ser entregues no local, data e horários seguintes: 
Data:29/10/2021 - Horário:11:00 horas, entrega dos envelopes proposta, documentação e credenciamento na 
Sala de Licitações, sito à Rua Ataliba Pereira,99 – Centro – Buenópolis/MG. 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de  
mão de obra de  reestruturação e instalação de pontos de internet com instalação e cabeamento e confecção de 
redes de distribuição, das unidades de saúde deste município, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I - "Relação de Itens”. 
1.2. O objeto desta licitação será executado rigorosamente de acordo com o Anexo I - "Relação de Itens”. 
1.3. As Dotações Orçamentárias para fazer face ao objeto desta Licitação correrá à conta da dotação 
orçamentárias do atual exercício:02.07.20.04.122.0043.2555.3.3.90.39.00-192. 

2. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.1. Os serviços a serem executados, objeto da presente contratação, deverão obedecer rigorosamente às 
Normas abaixo, entre outras a serem indicadas especificamente para cada serviço, a critério exclusivo do 
Município. 
2.1.1. As normas e especificações constantes deste termo;  
2.1.2. As normas da ABNT; 
2.1.3. As disposições legais da União e do Governo Estado de Minas Gerais; 
2.1.4. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 
2.1.5. As prescrições e recomendações de fabricantes dos produtos; 
2.1.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 
2.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e termos ora fornecidos não 
poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a LICITANTE cobrar serviços extras e/ou alterar a 
composição de seus preços unitários. 
2.3. Considerar-se-á, inapelavelmente, a LICITANTE como altamente especializada nos serviços objeto da 
contratação, o que significa que deverão ser computados, nos preços unitários ou no BDI propostos, todos os 
custos diretos e indiretos, treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas, encargos sociais etc., necessários à 
completa e correta execução dos serviços. 
2.4. Não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como dados 
incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de serviços 
especificados no prazo, entre outros. 
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2.5. Assinado o contrato, a LICITANTE deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar 
junto ao MUNICÍPIO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem 
executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. 
2.6. Os casos não abordados serão definidos pela LICITANTE, de maneira a manter o padrão de qualidade 
previsto para os serviços. Os representantes da LICITANTE e toda pessoa autorizada pela mesma, terão livre 
acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da licitação, 
inclusive, mediante prévia autorização de representante do MUNICÍPIO, nas dependências de sua empresa ou 
de terceiros. 
2.6. A LICITANTE interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da 
FISCALIZAÇÃO, sempre que: 
2.6.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato; 
2.6.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatório e de 
acordo com as presentes especificações; 
2.6.3. Houver alguma falta cometida pela LICITANTE desde que esta, a juízo do Município, possa comprometer 
a qualidade dos trabalhos subsequentes; e 
2.6.4. O MUNICÍPIO assim o determinar ou autorizar formalmente. 
2.7. O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
LICITANTE para terceiros, sejam subempreiteiros, fornecedores, fabricantes ou outros profissionais e empresas 
envolvidos com os serviços relativos a esta contratação. 
2.8. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a LICITANTE do cumprimento 
de outras disposições legais, federais, estaduais, distritais ou municipais pertinentes, sendo de sua inteira 
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência 
de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos 
serviços. Se for necessário, em casos excepcionais, a critério do MUNICÍPIO, poderá ser solicitada a execução 
dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos, desde que a necessidade seja comunicada com 
antecedência à LICITANTE, ou seja, só poderão ser realizada as horas extras formalmente autorizadas pelo 
MUNICÍPIO, e nesses casos, os valores serão pagos, conforme a legislação vigente, tendo como parâmetro o 
valor do salário apresentado na proposta do contratado. 
2.9. A LICITANTE ficará responsável por lavrar atas expeditas das reuniões pertinentes ao objeto do contrato, 
realizadas entre as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, empreiteiros, fornecedores e demais 
interessados nos projetos em questão. Cópias dessas atas serão remetidas, em até 2 (dois) dias úteis, ao 
MUNICÍPIO para aprovação. 
2.10. O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
LICITANTE para terceiros, sejam projetistas, técnicos ou outros profissionais. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 
a) - se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
b) - tenham sido decretadas as suas falências; 
c) - estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de BUENÓPOLIS/MG ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitante que se apresentem constituída na forma de empresas em consórcio e 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) – empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
e) – as pessoas de que trata o Inciso III do Art. 9º da Lei Federal n. 8.666/1993. 
 3.2. Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos e ainda as 
exigências para habilitação, requeridas neste Edital. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas 
de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, conforme Item 8.2.3 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito de certidão negativa. 
4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
4.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 
4.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
4.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
4.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 4.4.1, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 4.3, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
4.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 4.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da documentação de 
habilitação. 
4.4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
4.4.6. As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins de 
exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC 123/2006, deverão apresentar, no ato do credenciamento 
para comprovação de tal condição, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ABERTURA DA LICITAÇÃO 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 5.1.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos ou providências e de impugnar este Edital aquele que não 
o fizer dentro do prazo estabelecido no item 5.1. 
5.1.2. Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
5.1.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até 
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
5.2. ABERTURA DA LICITAÇÃO 
5.2.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade 
com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos. 

6. DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. CREDENCIAMENTO 
6.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem 
obrigações em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
Obs.: O instrumento de credenciamento (Anexo VI), bem como o Ato Constitutivo da Empresa (documento hábil 
para comprovação de outorga de poderes e da condição de dirigente da empresa) deverão ser entregues no 
horário estipulado no preâmbulo deste edital (credenciamento), fora do envelope, em mãos, o pregoeiro Oficial. 
6.1.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que 
contenha foto. 
6.1.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada. 
6.1.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro. 
6.1.5. Além dos envelopes contendo a proposta e documentação para habilitação, os interessados ou seus 
representantes apresentarão em mãos o pregoeiro da Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, DECLARAÇÃO 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS - MG 

CEP:  39.230-000    -   Estado de Minas Gerais 
 

 

Rua Ataliba Pereira,99 – Centro – Buenópolis/MG -  email: licitacao@buenopolis.mg.gov.br 

 

DANDO CIÊNCIA DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de 
acordo com o inciso VII, Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, conforme Anexo IV – Termo de Credenciamento, anexo. 
6.1.6. As empresas que não se fizerem, representar deverão enviar a referida declaração, em envelope separado, 
devidamente assinada pelo sócio ou procurador da empresa, observando as situações descritas abaixo: 
a) tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos 
e assumirem obrigações em decorrência de tal investidura;  
b) tratando-se de procurador, a Procuração por Instrumento Público ou Particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na 
alínea "a" supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
6.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.2.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as 
propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e 
rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÓRIO No. 060/2021 - PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS No. 027/2021 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No. 060/2021 - PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS No. 027/2021 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ. 

6.2.1. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ: 
a) ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador; 
b) indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, CNPJ. 
c) - ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 
d)  o prazo para prestação do serviço deverá se imediato quando solicitado, mediante ordem de serviços do 
Departamento de Compras do Município; 
e) constar número do item, especificação, marca (quando for o caso), unidade, quantidade, valor unitário do item, 
valor total do item e da Proposta; 
f)  ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula, com fixação do 
prazo de Validade da Proposta; 
g) declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 
h)  conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento 
a ter mais de um resultado; 
i)  declarar expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.  
6.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
6.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus 
Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 
6.2.4. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por simples 
manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa representar risco 
de fraude aos princípios da licitação. 
6.3. Ocorrendo discrepância entre preços unitários e parciais ou entre parciais e subtotais ou, ainda, entre estes 
e o total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo o pregoeiro proceder às correções necessárias. No caso 
de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os últimos; 
 6.4. Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta comercial para esta licitação. E caso a licitante 
apresente mais de uma proposta, o pregoeiro considerará todas as suas propostas desclassificadas para todos 
os efeitos; 
6.5. O preço ofertado na proposta ou em cada lance, será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não 
podendo ser alterado após a sua manifestação, seja para mais ou para menos; 
6.6. Serão corrigidos automaticamente pelo pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação; 
6.6.1. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim. 
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 6.6.2. A falta do CNPJ, e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos 
documentos apresentados dentro do envelope “Documentação”. 
 6.7. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as condições estabelecidas neste 
edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas as exigências nela contidas. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. Após o credenciamento, as licitantes entregarão o pregoeiro em envelopes separados, a proposta de preços 
e os documentos de habilitação. 
7.1.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope – “Proposta” - estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
7.2. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos.  
7.2.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  
7.2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
7.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios:  
a) - seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela; 
b) - não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  
7.4. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
7.4.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
7.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, 
observada a redução mínima entre os lances determinados pelo pregoeiro, aplicável inclusive em relação ao 
primeiro.  
7.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. 
7.7. Serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem 
crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
7.8. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  
7.9. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do Menor Preço Unitário, decidindo 
motivadamente a respeito.  
7.9.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será aferido a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela Administração, que será juntada aos 
autos por ocasião do julgamento. 
7.10. Considerada aceitável a oferta de Menor Preço Unitário, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor.  
7.11. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
a) - substituição e apresentação de documentos obtidos via Internet; ou  
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
7.11.1. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis 
de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
7.11.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, a licitante será inabilitada.  
7.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame.  
7.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 
e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 
7.14. Logo após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por 
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microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.14.1. A Administração declarará que ocorreu o empate descrito acima e desde já convocará a microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a 
convocação, sob pena de decadência de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada originalmente vencedora do certame; 
7.14.2. Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo após a fase de lances e 
negociação, o pregoeiro deverá informar às licitantes a data e a hora em que irá declarar a ocorrência do empate 
e convocar a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferência 
nos termos do subitem anterior; 
7.14.3. Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada convocada, 
será esta considerada detentora da melhor proposta no certame, devendo apresentar os documentos exigidos 
para habilitação, nos termos do presente edital; 
7.14.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que apresentou 
a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão convocadas as microempresas, empresas de pequeno 
porte ou equiparadas remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de 
preferência; 
7.14.5. Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte ou equiparada nos termos 
dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante que houver ofertado a proposta originalmente 
vencedora do certame. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais com o julgamento das propostas de preço na forma prescrita 
neste Edital, proceder-se-á à abertura do envelope “02”, para análise dos documentos de habilitação da 
proponente classificada. 
8.1.1. A habilitação das licitantes será verificada nos seguintes sistemas/cadastros, sem prejuízo dos demais 
documentos exigidos neste Edital:  
a) CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU (Portal da Transparência do Governo 
Federal http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/);  
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do CNJ – Conselho Nacional de 
Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
8.2. Para fins de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar, a seguinte documentação complementar: 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 
8.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; ou 
8.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou 
8.2.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
8.2.1.5. Documento de Identidade e CPF dos sócios da empresa. 
8.2.1.6. Os documentos relacionados nos subitens "8.2.1.1" a "8.2.1.3" do item 8.2.1 não precisarão constar do 
"Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, 
desde que sejam originais ou estejam autenticados em Cartório. 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
8.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data 
não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. 
8.2.3. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 
8.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ). 
8.2.3.2. Cartão de Inscrição Estadual e Alvará de Licença de Localização e Funcionamento da sede da licitante. 
8.2.3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – fornecido pela Caixa 
Econômica Federal.  
8.2.3.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa – CND – que comprove a regularidade 
de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e pela Secretaria da Receita Federal).  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.2.3.5. Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa – CND – que comprove a regularidade 
de situação junto à Fazenda Pública do Estado da sede do domicílio da proponente, pertinente ao seu ramo de 
atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
8.2.3.6. Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, que comprove a Regularidade perante 
a Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da proponente.  
8.2.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho da jurisdição da sede da licitante, nos termos do inciso V do Art. 29 da Lei Federal 
n. 8.666/93, acrescentado pela Lei Federal n. 12.440/2011 de 7 de julho de 2011. 
8.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.2.4.1.  Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já prestou os serviços iguais ou semelhantes aos 
aqui licitados. 
8.2.4.2. Declaração de visita técnica, fornecida por este Município, atestando que a empresa licitante visitou e tem 
pleno conhecimento do local onde será realizado o serviço. As visitas técnicas serão realizadas, a partir da data 
de publicação do extrato do edital, até o 3º dia útil anterior a abertura das propostas, em dias úteis (segunda a 
sexta), das 09:00 às 12:00 horas, com agendamento prévio, pelo telefone 38.3756.2196. Tal Visita Técnica deverá 
ser efetuada por profissional de nível superior do quadro permanente da licitante, responsável técnico da empresa. 
8.2.4.2.1. Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos descritos na alínea acima, deverá 
apresentar declaração de dispensa da visita, conforme anexo IX, sob pena de inabilitação. 
8.2.4.2.2.O licitante não poderá, em hipótese alguma, modificar o preço e/ou condições de sua proposta sob 
alegação de desconhecimento das condições de execução da obra ou de insuficiência de dados ou informações. 
8.2.4.2.3.É vedada a realização de visita técnica por um mesmo representante para diferentes licitantes. 
8.3. Declaração que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 
penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme artigo 32, parágrafo 2º, Lei nº. 
8.666/1993, conforme Anexo IV, anexo. 
8.3.1. Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 
(Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, DOU de 28/10/1999), conforme Anexo V, anexo. 
OBSERVAÇÕES: 
1) - O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
2) - A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada conforme o caso, à confirmação de 
sua validade também por esse meio, pelo pregoeiro. 
3) - Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro 
prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 03 (três) meses entre a data de 
sua expedição e a da abertura do certame. 
4) - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica 
autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em 
publicação de órgão da imprensa na forma da lei. 
5) - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
5.1) - Não será aceito a apresentação de cópia autenticada em Cartório de Ofício e Notas como documento 
original 

9. DA ADJUDICAÇÃO 

9.1.  Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço (Global) esta 
será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 
9.1.1. Se a proponente de menor percentual não atender às exigências de habilitação, será examinada a 
documentação das proponentes das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma 
proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a 
ela feita à adjudicação do objeto da licitação. 

10. DA FASE RECURSAL 

10.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e de igual prazo 
para as contra-razões, com imediata intimação de os presentes e assegurada também imediata vista dos autos. 
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em ata. 
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1, importará na decadência do direito de recurso. 
10.2. Os recursos não terão efeito suspensivo. 
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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10.3. Os recursos deverão ser dirigidos o pregoeiro e protocolizados nos dias úteis, das 07:00 as 13:00 horas na 
Rua Ataliba Pereira, 99 – Centro - Buenópolis/MG, observando o prazo previsto no Inciso XVIII do artigo 4º da 
Lei Federal nº. 10.520/2002. 
10.4. Os recursos deverão ser instruídos com cópia do Contrato Social, com Mandato Procuratório, autenticados 
em Cartório, por tabelião de notas ou por oficiais do Registro Civil das pessoas naturais competentes, ou em 
publicação de órgão da imprensa na forma da Lei, para representar a empresa recorrente com a devida 
qualificação de seu representante legal. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

11.1. HOMOLOGAÇÃO 
11.1.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a autoridade competente para homologação. 
11.2. CONTRATAÇÃO  
11.2.1. Por resultar em obrigações futuras, a contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.  
11.2.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
11.2.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das 
certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  
11.2.1.3. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, 
comparecer a Procuradoria Geral do Município para assinar o termo de contrato.  
11.2.1.4. Quando a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da 
contratação, em conformidade com o artigo 4º inciso XXIII da Lei 10.520/2002. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias 
após a prestação dos serviços e emissão da respectiva nota fiscal. 
12.1.2. Os preços contratados poderão ser revistos, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro 
do contrato. 

13. DOS SERVIÇOS 

13.1. A prestação dos serviços será feita mediante expedição da “Ordem de Serviços”, da qual constarão a 
identificação da unidade requisitante, indicação expressa dos números do contrato, do pregão, do processo, a 
identificação da Contratada, as especificações dos itens, quantidade, data, preços unitários e totais; 
13.1.1. A Ordem de Serviços será expedida por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação 
do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  
13.2. Dentro do prazo de validade da proposta, a licitante vencedora, fica obrigada a fornecer nas quantidades 
na “Ordem de Serviços”. 
13.2.2. Constituem motivos para a rescisão às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.  
14.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
14.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
14.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente 
do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.  
14.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS - MG 

CEP:  39.230-000    -   Estado de Minas Gerais 
 

 

Rua Ataliba Pereira,99 – Centro – Buenópolis/MG -  email: licitacao@buenopolis.mg.gov.br 

 

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  
14.6. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante.  

15. DAS PENALIDADES 

15.1. Pela recusa em aceitar o pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a 
adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
15.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da não 
aceitação da primeira convocada. 
15.3. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não 
cumprimento por parte da empresa vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais 
pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 
a) - multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço realizado com atraso, até 
o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”. 
b) - multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente ao(s) item(ns) constante da 
Ordem de Serviços, na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas. 
c) - cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de Buenópolis/MG, 
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento 
integral de, no mínimo, uma Ordem de serviço ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem de serviço. 
15.4. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da empresa ganhadora 
da Licitação, ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente. 
15.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 
aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha 
acarretar ao Município de Buenópolis/MG. 
15.6. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela licitante, esta poderá sofrer 
quaisquer das penalidades adiante previstas: 
I - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 
(doze) meses; 
15.7.À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar 
ou fraudar na execução das obrigações assumidas para execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar 
com o Município de Buenópolis/MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

16.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas o pregoeiro e protocolizadas nos dias úteis, das 
07:00 as 13:00 horas no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, a Rua Ataliba Pereira, 99 – Centro, 
Buenópolis/MG. 
16.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física ou CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada). 
16.2. Informações relativas a presente licitação poderá ser obtida conforme segue, de acordo com seu teor. 
16.3. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, 
por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Rua Ataliba Pereira, 99 – Centro, até 05 (cinco) 
dias anteriores à data de abertura da licitação ou pelo e-mail: licitacao@buenopolis.mg.gov.br. 
16.4. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro da 
cidade de Buenópolis/MG, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
16.5. Fica assegurado ao de Buenópolis/MG o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
16.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura 
de Buenópolis/MG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
16.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
16.9. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato. 
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16.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
16.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
Buenópolis/MG. 
16.12.O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do 
Município, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.155 de 18 de junho de 2003. 
16.13. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia de execução, 
penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste Edital e na Lei Federal nº. 
8.666/1993 e suas alterações. 

Buenópolis/MG, 26 de agosto de 2021. 
 

________________________________________________________ 
Jovan Divino de Figueiredo 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DE ITENS 
 

Item Descrição Quant. Und 

01 SERVIÇO DE CABEAMENTO DA TRANSMISSÃO DEINTERNET DAS U NIDADES 
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG: SERVIÇO DE CABEAMENTO DA 
TRANSMISSÃO DEINTERNET DAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
BUENOPOLIS/MG,  DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE 55 
(CINQUENTA E CINCO) PONTOS DE REDE (INFORMÁTICA) NAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE E SEUS ANEXOS, COM CABEAMENTO: MONTAGEM DOS 
ELETRODUTOS E FIXAÇAÕ EXTERNA (PAREDE), PASSAGEM DOS CABOS DE 
REDE CAT5 E (REDE DE COMPUTADORES), MONTAGEM DOS TERMINAIS 
(TOMADA RJ45), MONTAGEM DE 2 (DOIS) RACKS (CENTRAL DE REDE), 
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS, TRANSFERENIA CFTV (CAMERA), 
TRANSFERÊNCIA E CONFIGURAÇÃO MODEM (INTERNET), TRANFERÊNCIA 
ROTEADOR WI-FI, VERIFICAÇÃO: PONTOS DE REDE (COM EQUIPAMENTO), 
INTERNET (REDE), SERVIDOR (REDE), CFTV (REDE), GARANTIA DE 6 (SEIS) 
MESES SEM CUSTO AO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, OBSERVAÇÃO: TODO 
O MATERIAL ELETRICO E DE REDE SERÁ FORNECIDO PELO MUNICIPO DE 
BUENOPOLIS/MG. CORRERÁ POR CONTA DO CONTRATADO AS DESPEZAS DE 
MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, E USO DE 
EQUIPAMENTOS E OU FERRAMENTAS NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CITADOS OU QUAISQUER OUTROS MEIOS QUE 
POSSA VIR A SURGIR EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CITADOS.  
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 A EMPRESA (RAZÃO SOCIAL), devidamente inscrita no CNPJ sob o n. _____________________, com 
sede à (Rua/Avenida) ____________________________________ n. _____ - Bairro ________________ - CEP: 
_______________________________, na cidade de ___________________________; DECLARA para os fins 
do disposto no Inciso VII do Art. 4º da Lei Federal n. 10.520/2002 (Lei do Pregão), que tem ciência das exigências 
e cumpre plenamente os requisitos exigidos em edital para Habitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista e Técnica; 
tendo ciência das penalidades cabíveis no caso de descumprimento. 

 
________________, _____ de _______________________ de _______. 

 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 
Nome do Representante Legal 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS  
 
 

 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 

Item Quant. Und Especificação Valor unitário Valor total 
 

01      

 
Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e 
completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao 
fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas, 
conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 
10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão Nº  

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e 
anexos e às suas especificações. 

______________________________________________ 
EMPRESA PROPONENTE / CNPJ. 

 

Nome:_______________________________________________________________________________________________ 
 
Nº Cédula de Identidade  _________________________________  CPF: nº _______________________________________ 
 

 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE LICITAR 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
Referência: Pregão Presencial por Registro de Preços Nº. 027/2021 
 
A empresa: ..........................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ......................................... sediada na 
........................................................................, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 
............................................................................. 

Local e data 
 

..................................................................,      RG nº. .................................................................... 
(Nome e assinatura do Declarante)         (número da cédula de identidade do Declarante) 

 
 

DIGITAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (Se houver) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
 

DECLARAÇÃO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2021 
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS – MG 
 
 
A empresa __________________________, devidamente inscrita no CNPJ n° _________________, com sede 
à (Rua/Avenida/Praça) _______________________________________________ n. ___ - Bairro 
_____________________ - na Cidade ___________________/MG, por seu representante legal, o Sr(a), 
__________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n° _______ e do CPF 
n° _________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
RESSALVA: emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. (       ). 
 

____________________, _____ de ____________ de ______. 
 
 

______________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 
Nome do Representante Legal 

 
OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 
 

ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
A empresa:..................................................................................................................................., 
com sede na: ..............................................................................................................................., 
C.G.C. nº. ......................................,  representada pelo(a)  Sr.(a)   ................................................. 
...................................................................................................................................................., 
CREDENCIA o(a) Sr.(a)  ................................................................................................................. 
(CARGO)  ....................................................................................................................................., 
portador(a) do R.G. nº. .......................................... e C.P.F.  nº. ....................................................., 
para representá-la perante a Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG na licitação por Pregão Presencial por 
Registro de Preços nº. 027/2021, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
 
 

____________________, _____ de ____________ de ______. 
 
 

__________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 
Nome do Representante Legal 

 
 
 
NOME: ........................................................................................................................................... 
R.G.:............................................................................................................................................... 
CARGO:  ........................................................................................................................................ 
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ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Processo Licitatório nº 060/2021 - Pregão Presencial por Registro de Preços nº 027/2021. 

01.OBJETO:  

1.1. Prestação de serviços de mão de obra de reestruturação e instalação de pontos de internet com instalação 
e cabeamento e confecção de redes de distribuição, das unidades de saúde deste município, na forma que segue: 
 

Item Descrição Quant. Und 

01 SERVIÇO DE CABEAMENTO DA TRANSMISSÃO DEINTERNET DAS U NIDADES 
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG: SERVIÇO DE CABEAMENTO DA 
TRANSMISSÃO DEINTERNET DAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
BUENOPOLIS/MG,  DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE 55 
(CINQUENTA E CINCO) PONTOS DE REDE (INFORMÁTICA) NAS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE E SEUS ANEXOS, COM CABEAMENTO: MONTAGEM DOS 
ELETRODUTOS E FIXAÇAÕ EXTERNA (PAREDE), PASSAGEM DOS CABOS DE 
REDE CAT5 E (REDE DE COMPUTADORES), MONTAGEM DOS TERMINAIS 
(TOMADA RJ45), MONTAGEM DE 2 (DOIS) RACKS (CENTRAL DE REDE), 
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS, TRANSFERENIA CFTV (CAMERA), 
TRANSFERÊNCIA E CONFIGURAÇÃO MODEM (INTERNET), TRANFERÊNCIA 
ROTEADOR WI-FI, VERIFICAÇÃO: PONTOS DE REDE (COM EQUIPAMENTO), 
INTERNET (REDE), SERVIDOR (REDE), CFTV (REDE), GARANTIA DE 6 (SEIS) 
MESES SEM CUSTO AO MUNICIPIO DE BUENOPOLIS/MG, OBSERVAÇÃO: TODO 
O MATERIAL ELETRICO E DE REDE SERÁ FORNECIDO PELO MUNICIPO DE 
BUENOPOLIS/MG. CORRERÁ POR CONTA DO CONTRATADO AS DESPEZAS DE 
MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, E USO DE 
EQUIPAMENTOS E OU FERRAMENTAS NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CITADOS OU QUAISQUER OUTROS MEIOS QUE 
POSSA VIR A SURGIR EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CITADOS.  
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02.JUSTIFICATIVA 
2.1. Justifica-se a contratação para prestação dos serviços para garantir a funcionalidade da rede, desempenho, 
disponibilidade, escalabilidade, segurança e gerência a fim de prover acesso à conexão de dados e internet.  
Trata-se de terceirização de serviços, tendo em vista que a instituição não dispõe de todos os recursos humanos 
suficiente no quadro de pessoal para realização dessa atividade.  
03.O prazo de vigência deste contrato será de 12 meses contados da emissão da ordem de serviço, prorrogáveis 
por igual período até o limite de 60 meses nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
04.A seleção da empresa far-se-á por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço, 
com critério de julgamento melhor preço, sendo que o contrato será executado por regime de empreitada por 
preço unitário, com adjudicação por preço global. 
05. Os serviços devem iniciar em até 05(cinco) dias uteis após o recebimento da ordem de fornecimento, emitida 
pelo setor requisitante. 
06. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias após 
a prestação do serviço e emissão da respectiva nota fiscal. Na ocasião, a empresa deverá estar regular perante 
a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), para fins de recebimento, sob 
pena de a CONTRATANTE reter o (s) referido (s) pagamento (s) até a comprovação exigida 
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ANEXO VIII– MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 
POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ___/2021. 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Buenópolis/MG, situada na Rua Ataliba Pereira,99 – Centro 
– Buenópolis/MG, inscrita no CNPJ 17.694.852/0001-29, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Célio 
Santana, portador do CPF sob o nº 322.310.676-68, e a empresa ........................................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ...................................................., com  sede  na......................, neste  ato  representada por 
......................................, RG nº .............................. e    CPF    nº ..............................................., adiante 
denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
01 -CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Registro de preços para prestação de serviços de mão de obra de reestruturação e instalação de pontos de 
internet com instalação e cabeamento e confecção de redes de distribuição, das unidades de saúde deste 
município. 

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo 
de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo 
Licitatório nº 060/2021, Pregão Presencial por Registro de Preços nº 027/2021. 
02-DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1.O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 
assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o Município de Buenópolis, não serão 
obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, 
podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
3.DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1.O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Buenópolis/MG. 
4.DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 
Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estão registrados nessa Ata de Registro de 
Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 
4.1.Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses: 
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de 
sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do princípio e fato 
da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; 
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando 
ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93. 
c) A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de 
mercado; 
4.2.Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, 
encargos sociais, etc.). 
5.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
5.1.Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a 
ela adjudicado. 
5.2.Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal. 
5.3.O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua publicação.  
5.4.Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à 
regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
5.5.No caso de descumprimento (não assinatura), o Município de Buenópolis se reserva no direito de convocar 
outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor. 
5.6.Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no edital. 
5.7.A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no setor de 
licitações do Município de Buenópolis/MG. 
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É vedado reajustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços. 
5.8.Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de 
determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
5.9.Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de decorrido 12 (doze) 
meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão comprovar através de 
percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado. 
5.10.Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado 
à época do registro. 
5.11.Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município De Buenópolis/MG 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo ao praticado no mercado. 
5.12. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG poderá rescindir 
esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo valor do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas 
com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso 
na negociação. 
5.13. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
5.14.A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de 
Preços; 
b) Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; 
d)Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
e) Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados. 
f) Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será 
juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 
g) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
5.15.A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital. 
5.16. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas 
ao fornecimento dos serviços, permanecendo mantido o compromisso da garantia dos anteriormente ao 
cancelamento. 
5.17. Caso o Município De Buenópolis/MG não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, 
a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
5.18. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a ata de registro de preços. 
5.19.É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem 
a prévia e expressa autorização do Município De Buenópolis/MG. 
6.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o): 
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato; 
b) execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 
c)arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações trabalhistas, 
sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto 
contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento; 
d)arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação; 
e)responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou pessoais, durante a 
execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão própria ou de 
qualquer de seus empregados ou prepostos; 
f) assumir os riscos inerentes às atividades; 
g) a Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos fortuitos ou 
força maior; 
h) manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas, 
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1.Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da 
disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de 
ilegalidade dos atos; 
7.2.Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o 
bom cumprimento do objeto; 
7.3.Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste 
processo licitatório; 
7.4.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitindo o acesso 
de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao 
registro; 
7.5.Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as certidões 
negativas do FGTS e INSS; 
7.6.Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar 
a execução do contrato, conforme legislação vigente; 
7.7.Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
7.8.Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na realização de prestação de serviço, 
para imediata correção; 
7.9.Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do Objeto; 
7.10.Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive 
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou 
Entidade adesão ao Registro. 
8.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
8.1.Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação orçamentária será 
indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorização de fornecimento, ou outro documento 
equivalente. 
9.DO PAGAMENTO 
9.1.O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e em até 30 (trinta) dias após a 
entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, acompanhada das CND’s de INSS e 
FGTS. 
9.2.As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu vencimento 
ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida. 
10.DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 
a)Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no 
Edital e seus anexos; 
b)Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro; 
d)Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e)Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
11-DAS PENALIDADES 
11.1.O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de Registro de 
Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória 
de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, 
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93. 
11.2.A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Órgão/Entidade 
e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas. 
11.3.Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho 
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla 
defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
por prazo de até 02 (dois) anos, e; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.4.A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 
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ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com município pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo da 
ação penal correspondente na forma da lei. 
11.5.Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade adeso, ser- lhe- á 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município De Buenópolis/MG, 
podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança judicial. 
11.6.Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
11.7.Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
11.8.As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO. 
11.9.A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem adesão e o cancelamento e/ou 
suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 
11.10.De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas em 
instrumento convocatório e no contrato. 
12 DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1.As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão nº. 
027/2021 e seus anexos e as propostas das classificadas. 
III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, 
sem prévia e expressa autorização do órgão competente da administração. 
IV O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o requerimento, nos locais 
e datas definidos pelos municípios consorciados ao MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG. A entrega deverá efetuar-
se em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de compra. 
13.DO FORO 
13.1.As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Buenópolis, Minas Gerais como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos omissos, que não 
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Buenópolis, ___ de ____ de ____. 
 
 

________________________________________________________ 
MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS/MG  

 CONTRATANTE 
 
 

_____________________________________________________ 
CONTRATADA 

CNPJ DA EMPRESA 
 
TESTEMUNHAS: 
 

1) _______________________________________________ 
CPF: 

   
 

2) ________________________________________________  
          CPF:    
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

A empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o número ___________________, estabelecida à 

_________________________________________________________, representada por 

_________________________ (qualificação completa), declara, expressamente, que opta por não realizar visita 

técnica ao local de execução do objeto, assumindo todo e qualquer risco por esta decisão, bem como a 

responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos que possam se dar em virtude da não realização da visita 

técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os serviços de acordo com o prescrito no edital e 

documentos em anexo, sendo tal declaração e manifestação fiel de sua livre vontade. 

 

 

_______________, ______ de _________________ de ____. 

 

 

 

Assinatura do responsável________________________________________________ 

                          CPF Nº: 

 

 

 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 

 


